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  فيليكس. - توماس ديبورا القاضية برائسة الدعوى يف احملكمة نظرت  

 رقررررم احلكررررم يف طعرررر  االسررررتئنا   )حمكمررررة لالسررررتئنا  املتحرررردة األمررررم حمكمررررة علرررر  معررررروض - ١
UNRWA/DT/2016/025 وتشررر يل إلغاثرررة املتحررردة األمرررم لوكالرررة التابعرررة املنازعرررا  حمكمرررة عررر  الصرررادر 

 يف ألونرررررررررررروا ل التابعرررررررررررة املنازعرررررررررررا  )حمكمرررررررررررة )األونرررررررررررروا  األدىن الشرررررررررررر  يف الفلسررررررررررر ينيني الالجئرررررررررررني
 وتشررر يل إلغاثرررة املتحررردة األمرررم لوكالرررة العرررام املفررروض ضرررد أيررروب دعررروى يف ،٢٠١٦ أيلول/سررربتمر ٢٦

 يف ال عرر  دعرروى أيرروب الرررميم برردع مهرر  السرريدة قرردم  فقررد .األدىن الشررر  يف الفلسرر ينيني الالجئررني
 اعتُررر ،٢٠١٦ األول/ديسررمر كررانون  ٢٢ يف ردا العررام املفرروض وقرردم ،٢٠١٦ الثرران/نوفمر تشررري  ١٤
  ١).٢٠١٧ الثان/يناير كانون  ٩ يف احملكمة لدى املودَع حبكم

 واإلجراءات الوقائع  
 : ٢)خال  موضع ليس  التالية الوقائع - ٢

__________ 

  .٢٠١٦) ٢٧٣ رقم األمر  ١) 

 .٩ إىل ٢ الفقرا  فيه، امل عون احلكم  ٢) 
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 كاتبة  وظيفة يف الوكالة خدمة يف املدعية دخل  ،٢٠٠٨ أيلول/سبتمر ١ م  اعتبارا ...  
 الترابع الريمرو  فررع يف ٧ الدرجة يف ٢٠١١ آب/أغس س ٣١ مىت األجل حمدد تعيني مبوجب
 املدعية نُقل  ٢٠٠٩ نيسان/أبريل ١ م  واعتبارا سورية. إقليم مكتب يف الص ري التمويل لدائرة
 ويف سرررررررررورية  إقلررررررررريم مكترررررررررب يف الصررررررررر ري التمويرررررررررل لررررررررردائرة الترررررررررابع زينرررررررررب السررررررررريدة فررررررررررع إىل
 أغسر س/آب ٣١ مرىت ابملدعية اخلاص األجل احملدد التعيني ُمدد ،٢٠١١ آب/أغس س ٢٩

 يف الصر ري التمويرل لردائرة الترابع األمرني فررع إىل املدعيرة نُقل  ،٢٠١٢ متوز/يوليه ويف .٢٠١٤
 مررررررررىت األجررررررررل احملرررررررردد تعيينهررررررررا ُمرررررررردد ،٢٠١٤ آذار/مررررررررارس ١١ ويف سررررررررورية. إقلرررررررريم مكتررررررررب

  .٢٠١٤ أيلول/سبتمر ٣٠
 خ رة سورية إقليم مكتب يف الص ري التمويل دائرة وضع  ،٢٠١٤ أيلول/سبتمر يف ...  

 وورد  ،٢٠١٤ األول/ديسرمر كرانون  ٣١ مر  اعتبرارا وظيفرة ١٧ مبوجبهرا تل ي وظيفي فائض
  يلي: ما بينها م  أمور مجلة فيها
 مسروويل وظرائف يشر لون الريي  املروظفني مر  فرائض عردد هنا  احلايل، املستوى عل   

 رأس علر  قيود بسبب اخلارجية للعمليا  احلايل املستوى م  متويلها ميك  ال اإلقراض
 اإلداريني املوظفني عل  احلفاظ مع إداريني موظفني أيضا التخفيضا  وستشمل املال.

  عملياهتا. لدعم امل لوبة األساسية اإلدارية األعمال إلجناز األساسيني
 من قررة )ابسرتثنا  الفرروع مر  فررع كرل  يف إقررراض مسروويل سرتة علر  اإلبقرا  املقررر ومر   

 القروض حتصيل عل  للعمل إضافيني إقراض مسوويَل  عل  اإلبقا  سيتم ميث دمشق،
 ومشر ل وكاترب، صرندو ، وأمرني املن قرة، يف إقرراض ومسروول فرع، ومدير املعدومة ،
 املكاترب يف أساسريني إداريرني مبروظفني سرُيحتف  ذلك، إىل وإضافة ومنظف. بياان ،
 الصر ري التمويرل دائررةَ  وتشر ِّلل املاليرة. والشروون البشررية  ]واملوارد اإلدارة إلجناز الوطنية
 أصرررررحاب مررررر  ٣٥و األجرررررل احملرررررددة العقرررررود أصرررررحاب مررررر  ٤٧) موظفرررررا ٨٢ ماليررررا
 والسويدا . والالذقية طرطوس ويف دمشق من قة يف موجودي  اخلاصة  اخلدمة اتفاقا 
 هري كمرا  الفائضرني املروظفني مقابل امل لوبني املوظفني تبني اليت املقرتمة القائمة وتشري
 لإلبقرررا  امل لررروبني للمررروظفني اإلمجرررايل العررردد أن إىل ٢٠١٥ الثان/ينررراير كرررانون  ١ يف

 احملررددة العقرود أصرحاب مر  ٣٠) موظفرا ٥٦ هررو العمليرا  مر  احلرايل املسرتوى علر 
 املرروظفني عرردد سرريكون مررني يف اخلاصررة  اخلدمررة اتفاقررا  أصررحاب مرر  ٢٦و األجررل

 اتفاقررا  أصررحاب مرر  ١٠و األجررل احملررددة العقررود أصررحاب مرر  ١٧) ٢٧ الفائضرني
  اخلاصة . اخلدمة

 التمويرررل دائررررة مررروظفي مرررع اجتماعرررا الوكالرررة نظمررر  ،٢٠١٤ أيلول/سررربتمر ١٥ ويف ...  
 الررروظيفي الفرررائض عمليرررة وشرررر  للررردائرة، املرررايل الوضرررع لشرررر  سرررورية إقلررريم مكترررب يف الصررر ري
 املدعيررة كانرر   لرريلك، السررابقة السررتة األشررهر مرردى وعلرر  املختلفررة. للوظررائف التقيرريم ومعررايري
 إجررا  ب ية أنه االجتماع هيا يف الوكالة وذكر  كاتبة.  وظيفة وليس بياان  مدخلة مهام تودي
 تقيرريم عمليررة إىل ستسررتند التقييمررا  فرر ن األقررل الفعاليررة ذوي الوظررائف لشرراغلي عررادل حتديررد
 الفعلررري األدا  وإىل النقرررا   مررر  املائرررة يف ٧٠ املعيرررار هررريا ُمرررن  )وقرررد املوظفرررون هبرررا مرررر سرررابقة
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 املائرررررة يف ٣٠ املعيرررررار هررررريا )وأُع ررررريَ  احلرررررايل الوقررررر  يف يشررررر لو ا الررررريت وظرررررائفهم يف للمررررروظفني
  النقا  . م 

 البشررية املروارد مكترب رئريسُ  أعلرمَ  ،٢٠١٤ أيلول/سربتمر ٣٠ مورخة رسالة ومبوجب ...  
 وأ ررررا ٢٠١٤ األول/ديسررررمر كررررانون  ٣١ مرررر  اعتبررررارا سررررُتل   وظيفتهررررا أبن املدعيررررةَ  اإلقلرررريم يف

 اجلرء  يف الرسرالة وتنص .٢٠١٤ األول/أكتوبر تشري  ١ م  ابتدا  موقتا فائضة موظفة اعُتر 
  يلي: ما عل  الصلة ذي
 التقيريم إىل اسرتنادا املل راة الوظرائف إمردى هري وظيفترك أن إعالمرك إىل مضر ر إنين  

 أعتر  ذلك، عل  وبنا  الشهر  هيا خالل الص ري التمويل دائرة ملوظفي أجري اليي
 .٢٠١٤ األول/أكتررروبر تشرررري  ١ مررر  اعتبرررارا موقترررا فائضرررة موظفرررة الكتررراب هررريا مبوجرررب
 املروظفني شروون توجيره ألمكرام خاضعة بك اخلاصة املوقتة الوظيفي الفائض مالة أن علما
  .١٥ الفرع اخلدمة ، م  ابلفصل ]املتعلق A/9 رقم احملليني

 الشررراغرة ابلوظرررائف قائمرررة لرررك نقررردم آنفرررا، املررريكور املررروظفني شررروون توجيررره ومبوجرررب  
 م  بثالثة االهتمام وإبدا  املرفقة الشواغر قائمة استعراض منك ونلتمس ماليا. املتامة
 املوظفني عالقا  مسوول إىل اختياراتك رفع مث وم  األولوية، مسب برتتيب الشواغر
 تشري  ١٠ املوافق العمل يوم  اية أقصاه موعد يف املرفقة االستمارة مبل  كتابيا  ]... 

  .٢٠١٤ األول/أكتوبر
 دائررة مروظفي مجيرع مرع اجتماعرا الوكالة عقد  ،٢٠١٤ األول/أكتوبر تشري  ٩ ويف ...  

 بنظام العمل وع  للشواغر التقدُّم ع  مبعلوما  تءويدهم هبد  موقتا الفائضني الص ري التمويل
 مرررع فرديررة اجتماعرررا  الوكالررة عقررد  ذلرررك، تلرر  الرريت األايم ويف العرضرررية. والوظررائف املياومررة
  فيها. والب  الشاغرة للوظائف أهليتهم لبحث املوظفني

 املرروارد مكتررب رئرريسُ  أعلررم ،٢٠١٤ الثرران/نوفمر تشررري  ٣٠ مورخررة رسررالة ومبوجررب ...  
 الرسرالة وترنص الروظيفي. الفرائض بسبب سُينه  الوكالة يف تعيينها أن املدعيةَ  اإلقليم يف البشرية

  يلي: ما عل  الصلة ذي اجلء  يف
 فائضة موظفة فيها اعُتر ل  اليت ٢٠١٤ أيلول/سبتمر ٣٠ املورخة الرسالة إىل ابإلشارة  

 اتريررخ مررىت ولكرر  لررك مالئمررة بديلٍررة وظيفررة إلجيرراد جهررودا الوكالررة برريل  لقررد موقتررا،
  ابلنجا . جهودها تتكلل مل الرسالة هيه

 مبوجررب أع يررك ،٤-١٥ الفقرررة A/9 احملليررني املرروظفني شرروون توجيرره أمكررام ومبوجررب  
 ومقرررررداره تعيينرررررك، كتررررراب  يف عليررررره املنصررررروص اخلدمرررررة إ رررررا  إشرررررعار ]الكتررررراب  هررررريا
 مرر  اعتبررارا الروظيفي الفررائض بسربب الوكالررة مرر  سُتفصرلني أنررك يعرين وهرريا يومرا. ٣٠
  .٢٠١٤ األول/ديسمر كانون  ٣١ املوافق العمل يوم  اية

 مالئمة وظيفة إلجياد املمكنة اجلهود مجيع بيل الوكالة ستواصل القادم، الشهر وخالل  
 مكتررب رئرريس وإعررالم الفرررتة خررالل املالئمررة للشررواغر التقرردم علرر  نشررجعك كمررا  لررك.
 لرررك مالئمررة بديلررة وظيفررة إجيرراد مررال ويف ذلرررك. علرر  بنررا  اإلقلرريم يف البشرررية املرروارد
  هيا. اخلدمة إ ا  إشعار فسُيفسخ هبا، وقبل 
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 املررررور  للقرررررار مراجعررررة طلررررب املدعيررررة رفعرررر  ،٢٠١٤ الثرررران/نوفمر تشررررري  ٢٧ ويف ...  
  موقتا. فائضة موظفة واعتبارها وظيفتها إبل ا  القاضي ٢٠١٤ أيلول/سبتمر ٣٠

 العررام املفرروض انئبررة رد  ،٢٠١٤ األول/ديسررمر كررانون  ٢٠ مورخررة رسررالة ومبوجررب ...  
  فيه. امل عون القرار وثبت  القرار مراجعة املدعية طلب عل 

 لألونرررروا التابعرررة املنازعرررا  حمكمرررة لررردى بررردعوى املدعيرررة تقررردم  ٢٠١٥ فراير/شررربا  ٢٢ يف - ٣
  موقتا. فائضة موظفة واعتبارها وظيفتها إل ا  قرار يف لل ع 

 وقرد أيروب. السريدة طلرب لألونرروا التابعة املنازعا  حمكمة رد  ماليا، فيه امل عون احلكم ويف - ٤
 سريا  ويف الروظيفي الفرائض بسربب الوظائف إبل ا  تُعىن اليت الوكالة سياسة إطار يف الدعوى استعرض 
 التابعررة املنازعررا  حمكمررة وخلصرر  السررورية. لألزمررة نتيجررة السررورية اللرررية قيمررة وترردن اإلقررراض اخنفرراض
 حمكمررة أشررار  أيرروب، السرريدة مالررة ويف . ٣)“الرروظيفي الفررائض مرر  مقيقيررة مالررة” وجررود إىل لألونررروا
 مكتب يف الص ري التمويل لدائرة املالية املشاكل انقش  قد كان   الوكالة أن إىل لألونروا التابعة املنازعا 

 املرروظفني تقيرريم أن ورأ  الردائرة. مرروظفي مررع التقيريم وعمليررة املروظفني، عرردد خفررض وخ رة سررورية، إقلريم
 املنازعرا  حمكمة ورفض  ابلدعوى. احملي ة الظرو  ظل يف معقوال كان  واحلايل السابق أدائهم عل  بنا 

 عجرء  أيروب السريدة أن واعترر  عرادل، غرري كران  أدائهرا تقيريم أبن أيروب السريدة مجة لألونروا التابعة
 وظيفررة إل ررا  قرررار أن علرر  دليررل أي يُقررد م مل ” أنرره إىل أيضررا وخلصرر  ادعا هررا. يرردعم دليررل تقرردمي عرر 

 عرر  خارجررة أخرررى عوامررل أو التحامررل كرران  دافعرره أن أو مءاجيررا أو تعسررفيا كرران  أيرروب  ]السرريدة املدعيررة
 . ٤)“القانون يف خ أ أو إجرائي خ أ اعرتاه أنه أو املوضوع

 
 املقدمة: البياانت  
  أيوب السيدة من املقدم الطعن  

 النرراظم القررانون إىل مكمهررا إسررناد بعرردم القررانون يف لألونررروا التابعررة املنازعررا  حمكمررة أخ ررأ  - ٥
  الناظم. القانون ورو 
 السريدة أدا  تقييم أبن اعرتافها بعدم واإلجرا ا  القانون يف للمنازعا  األونروا حمكمة أخ أ  - ٦

 فررر  فثمررة الوكالررة. جانررب مرر  السررل ة اسررتعمال وإبسررا ة إجرائيررة ومبخالفررا  ابلعيررب مشررواب كرران  أيرروب
 إن فائضرة. موظفرة اعتبارهرا وبعرد فائضرة موظفة اعتبارها قبل أيوب السيدة مال مة مدى تقييم يف شاسع
 السرريدة أدا  إن .“السررل ة اسررتعمال وإسررا ة التحيررء مرر  نوعررا … يثبرر  دليررل” وهررو معقررول غررري الفررر 
  لألونروا. اإلداري والنظام األساسي للنظام وفقا سليم بشكلٍ  يقي م مل أيوب
 املوجرره التعمرريم ت بيررق بعرردم واإلجرررا ا  القررانون يف لألونررروا التابعررة املنازعررا  حمكمررة أخ ررأ  - ٧

 سرليم. بشركل نُفري أيروب السريدة عمرل إ را  قررار أن وبدفعها دعواها، عل  ٠٦/٢٠١٠ املوظفني لعموم
 التءامهرا تقيريم يف ضردها األمومرة سراعا  مر  اسرتفادهتا أثنرا  أيروب السريدة وضع الوكالة استخدم  لقد

 م  عدد ع  للتخلي سهل خيار” اختاذ للوكالة يتسىن كي  وظيفتها إل ا  ل رض أدىن مبستوى ومسووليتها
__________ 

 .٢٧ الفقرة نفسه، املرجع  ٣) 

 .٢٦ الفقرة نفسه، املرجع  ٤) 
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 يشررر لها وظرررائف إلل رررا  “الصرررحيحة اإلجررررا ا  اتبررراع إىل ماجرررة دومنرررا التمويرررل نقرررص بسررربب املررروظفني
  أدائهم. تقييم يف أعل  درجا  عل  حيصلون موظفون

 وظيفتهررا إىل وإعادهتررا فيرره، امل عررون احلكررم نقررض االسررتئنا  حمكمررة مرر  أيرروب السرريدة ت لررب - ٨
 حمكمة متنحها أن أيضا وت لب األونروا. يف مناسبة وظيفة أي إىل أو نفسها والرتبة ابلدرجة وظيفة إىل أو

 وعر  اترخيره، مىت ٢٠١٤ األول/ديسمر كانون  ٣١ م  بد ا   مستحقاهتا خسارة ع  تعويضا االستئنا 
 وأن تشرر لها، كانرر   الرريت املياومررة وظيفررة انتهررا  اتريررخ ،٢٠١٦ آذار/مررارس ٢٢ مرر  بررد ا   أجرهررا خسررارة
 أن االسرتئنا  حمكمرة مر  أيروب السريدة ت لرب برديل، وكم لرب معنوية. أضرار م  هبا حلق عما تعوض
 تردريب بتروفري أو السرورية، األزمرة انتهرا  مرىت ألجرهرا محايرة وبتروفري أدىن بدرجرة وظيفرة يف بتوظيفها أتمر

  بديلة. وظيفة لش ل يوهلها مناسب
 

  العام املفوض رد  
 القضرررررررائية واليتهرررررررا جتررررررراوز  نررررررروالألو  التابعرررررررة املنازعرررررررا  حمكمررررررة أن أيررررررروب السررررررريدة تثبرررررر  مل - ٩
 وقائعية أو قانونية مسألة يف أخ أ  أو هبا، املنوطة القضائية الوالية ممارسة يف أخفق  أو اختصاصها أو
 إىل وتسرع  فيره امل عرون احلكرم علر  توافق ال أيوب السيدة أن األمر يف ما كل  إجرائيا. خ أ ارتكب  أو

 هبرا دفعر  أن سربق الريت احلجر  تكررار جمررد هرو بره تقوم ما ُجل بيلك، وبقيامها الدعوى. مناقشة إعادة
  لألونروا. التابعة املنازعا  حمكمة أمام
 الريي  ٥)واحملمرد ميمرور دعروى يف قرارهرا إىل االستئنا  حمكمة انتباه يسرتعي العام املفوض إن - ١٠
 حمكمررررة مرررر  ي لررررب وهررررو سررررورية. يف وظررررائف إل ررررا  قرررررار يف ممرررراثال طعنررررا االسررررتئنا  حمكمررررة فيرررره رد 

 جممله. يف به تقدم  اليي ال ع  وردِّ  أيوب السيدة دفوع رفض االستئنا 
 

 االعتبارات  
 القانون. يف أخ أ  لألونروا التابعة املنازعا  حمكمة أبن الءعم يويد دليل أي علينا يُعرض مل - ١١
 شرررررربا / ٦) اخلدمررررررة عرررررر  الفصررررررل بشررررررأن A/9 احملليررررررني املرررررروظفني لشرررررروون املررررررنق  التوجيرررررره يررررررنص - ١٢
 النحرررو علررر  ٢-١٥و ١-١٥ الفقررررتني يف وظيفررري، فرررائض فيهرررا ينشرررأ قرررد الررريت احلررراال  علررر   ٢٠١٢ فرايرررر
 التايل:
 يعرود وأالِّ  التصرنيف إلعرادة أو لإلل را   الوظيفرة ختضرع عنردما الروظيفي الفرائض ينشأ ...  

 أنررره أو الوظيفرررة، ملرررل  الوظرررائف تصرررنيف دليرررل يف احملرررددة للمررروهال  مسرررتوفيا الوظيفرررة شررراغل
 إىل جءئري دوام مر  التصنيف إلعادة أو الوظيفة  يف بقي إذا االستحقاقا  يف لنقص سيتعرض

 امل لوبة. الساعا  خالل للعمل مستعدا شاغلها يكون ال عندما كلي  دوام
 وسرريكون كتابيررا.  برريلك ويُعلررم موقتررا فررائض املوظررف أن يُعلَرر  األمرروال، هرريه مثررل يف ...  

 مرروهال  تت لررب وظيفررة أ ررا أي فريرردة، الوظيفررة كانرر   إذا الوظيفررة شرراغل هررو املتررأثر املوظررف
 أو وظيفتني وجود مال ويف امللال . جدول يف الصلة ذي الفرع يف مكان أي يف تتكرر ال فريدة

__________ 

 (٥  Haimour and Al Mohammad v. Commissioner-General of the United Nations Relief and Works Agency for 

Palestine Refugees in the Near East, Judgment No. 2016-UNAT-688.. 
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 جردول مر  الفررع ذلرك يف الروظيفي والوصرف الروظيفي املسرم  نفس وهلا نفسها الفئة م  أكثر
 مسررتوى الوظيفررة لشرراغَلي كرران  وإذا الفررائض  املوظررف هررو فعاليررة األقررل املوظررف يكررون امللررال ،
  الفائض. املوظف هو األقل اخلدمة فرتة صامب الوظيفة شاغل يكون نفسه، الفعالية

 دائررة مروظفي مرع اجتماعرا وعقرد  فائضرة، وظرائف امليءانيرة، يف قيرود بسربب الوكالرة، ومدد  - ١٣
 ومعرررايري الررروظيفي الفرررائض وعمليرررة للررردائرة، املرررايل الوضرررع لشرررر  سرررورية إقلررريم مكترررب يف الصررر ري التمويرررل
 املرنق  للتوجيره وفقرا أل ير  الريت الوظرائف إمردى أيروب السريدة وظيفة وكان  املختلفة. للوظائف التقييم
  .A/9 احملليني املوظفني لشوون
 أي يقررد م مل” أبنرره لألونررروا التابعررة املنازعررا  حمكمررة إليهررا توصررل  الرريت االسررتنتاجا  نويررد إننررا - ١٤
 التحامررل دافعرره كرران  أو مءاجيررا أو تعسررفيا كرران  أيرروب  ]السرريدة املدعيررة وظيفررة إل ررا  قرررار أن علرر  دليررل
 مر  الواقع، ويف . ٦)“القانون يف خ أ أو إجرائي خ أ اعرتاه أنه أو املوضوع ع  خارجة أخرى عوامل أو

 مجيع مع اجتماعا الوكالة عقد  ،٢٠١٤ األول/أكتوبر تشري  ٩ يف أنه هي عليها خال  ال اليت األدلة
 عرر  مبعلومررا  تءويرردهم أجررل مرر  موقتررا الفائضررني سررورية إقلرريم مكتررب يف الصرر ري التمويررل دائرررة مرروظفي
 الوكالة  عقد ذلك، تل  اليت األايم ويف العرضية. والوظائف املياومة بنظام العمل وع  الشواغر، طلبا 

 علر  دليرل أي هنرا  ولريس فيهرا. والب  الشاغرة للوظائف تهميأهل لبحث املوظفني مع فردية اجتماعا 
 وعر  امليءانيرة يف قيرود عر  انمجرا كران  العملية إىل الدافع أن عل  دليل هنا  بل مءاجية، أو تعسفية عملية
 فعال. بشكل الفائض عملية إبدارة متعلقة شواغل
 لألونرررروا التابعرررة املنازعرررا  حمكمرررة جانرررب مررر  قانونيرررة م ال رررة أو إجرائيرررة خمالفرررة أي نلمرررس مل - ١٥

 سياسرررةٍ  وجرررود إىل وخبلوصرررها املررردة احملررردد تعيينهرررا “خسرررر ” أيررروب السررريدة أن مفادهرررا مجرررة برفضرررها
 . ٧)“الوظيفي الفائض بسبب الوظائف إبل ا  تعىن”
  لألونروا. التابعة املنازعا  حمكمة قرار نثبِّل  تقدم، ما ضو  ويف - ١٦

  

__________ 

 .٢٦ الفقرة نفسه، املرجع  ٦) 

 .٢١ الفقرة نفسه، املرجع  ٧) 



7/7 
لالستئناف املتحدة األمم حمكمة  

 UNAT-749-2017 رقم احلكم

 17-20442 (A) 

 

 
 احلُكم  

  .UNRWA/DT/2016/025 رقم احلكم ويُثب   ال ع  يُردُّ  - ١٧
 اإلنكليءية النسخة احلجية: وذا  األصلية النسخة 
 النمسا. فيينا، يف ،٢٠١٧ متوز/يوليه شهر م  ١٤ر ال اليوم هيا يف صدر 

  
 )توقيع  )توقيع  )توقيع 

 موريف القاضي تشامبان القاضية رئيسة فيليكس، - توماس القاضية
 

 
 املتحدة. الوالاي  نيويور ، يف ٢٠١٧ أيلول/سبتمر شهر م  ٥ر ال اليوم هيا يف السجل يف قُريِّلد 

  
   )توقيع 

   احملكمة قلم رئيس لني، ويتشنغ
 


